
 

Welkom! 

Medezeggenschapsraadsvergadering 
Datum: woensdag 28 september ‘22 Tijd: 19.15 Plaats: Lerarenkamer 

  Notulen 

Deel 1; met Vincent erbij  

1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

 

Na kleine aanpassingen 
akkoord 

3. Notulen MR vergadering 30 juni * 

 

Na kleine aanpassingen 
akkoord 

4. Kennismaking Vincent Deze vergadering vernemen 
we de standpunten van 
Vincent omtrent een aantal 
lopende zaken/documenten. 

5. Schoolbeleid gezond eten/filmpje kijken 

 

Dit schooljaar blijft het 
schoolbeleid ongewijzigd op 
dit onderwerp. Huidig 
schooljaar kent voldoende 
uitdagingen met vastgelegde 
doelen. In april wordt dit 
onderwerp opnieuw 
geagendeerd om eventuele 
beleidsaanpassingen voor het 
volgende schooljaar te 
maken. 

6. Plan on a page * 

 

Vincent: Fijn dat alle plannen op 1 a4 
staan maar deze plannen en doelen 
moeten SMART geformuleerd 
worden. Voor nu zijn we akkoord met 
deze plan on a page.  

MT gaat het document SMART 
maken voor volgend schooljaar om 
het plan goed te kunnen evalueren 

7. Naam Plusklas 

 

In verband met ‘in hokjes denken’, 
vinden we de naam ‘plusklas’ niet 
passend. Er is geen andere passende 
benaming, daarom laten we de 
benaming zoveel mogelijk weg, zowel  
in beleidsplannen als naar leerlingen. 

8. Scholingsplan * 

 

Vincent: Het scholingsplan is 
gedeeltelijk teambreed en 
gedeeltelijk persoonlijk. 
Komend jaar komt er een 
specifieker plan. Inhoudelijk is 



 
deze akkoord bevonden door 
de MR. 

9. Corona * 
 

MT heeft een draaiboek gemaakt met 
diverse fases, zodat er direct 
geschakeld kan worden bij diverse 
Corona scenario’s. Document is 
akkoord. 

10. Overzicht taken/verantwoordelijkheden 
personeel * 

 

Vincent heeft met het MT een 
overzicht van alle taken en 
verantwoordelijkheden opgesteld. Dit 
document is met het team 
besprokenen wordt als prettig en 
duidelijk ervaren. 

11. Samenstelling MR 
 

Maaike van der Putten gaat vanwege 
haar MT rol uit de MR. Er zal een 
andere leerkracht in haar rol in de MR 
komen. 

12. Mededelingen/rondvraag 
 

- De startgesprekken zijn 
gestopt. Dit is niet van te 
voren besproken in de MR en 
behoeft instemming. 
Meerdere ouders van diverse 
groepen hebben dit kenbaar 
gemaakt bij de 
oudergeleding. 

- Het pleinfeest was goed 
bezocht en er zijn positieve 
reacties ontvangen. Er 
werden wel activiteiten voor 
de kinderen gemist. 

- De informatie avond was erg 
waardevol en werd positief 
ervaren. Volgend jaar 
plannen we niet alle klassen 
op dezelfde avond, zodat 
ouders van kinderen in 
diverse klassen daar ook 
aanwezig kunnen zijn.  

 

Deel 2; zonder Vincent  

13. Interventies ‘Mijn Schoolplan Dit punt is niet besproken 

14. Jaarplanning voor MR maken 
 

Nathalie gaat als secretaris met 
Vincent een planning maken voor dit 
jaar. 

15. GMR Nathalie vraagt na bij Nol 
Heijnen hoe wij geïnformeerd 
zullen worden 

16. Inventarisatie punten volgende MR  



 
17. Sluiting  

*= zie bijlage 
 
De volgende MR vergadering is dinsdag 1 november ‘22.  
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom. Voor vragen en/of 
opmerkingen kunt u mailen naar mr.esdoorn@wonderwijs.nl 

Vergaderstukken kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar mr.esdoorn@wonderwijs.nl.  

De notulen van de vorige vergaderingen kunt u hier vinden. De notulen worden altijd eerst 
goedgekeurd in een volgende MR voordat ze op de website worden geplaatst 
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